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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dengan adanya kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini, disamping sebagai salah 

satu syarat untuk mengikuti wisuda, penulis juga merasakan berbagai manfaat dan 

pengalaman yang berharga diantaranya yaitu : kemampuan kerja, motivasi kerja, 

inisiatif, kreativitas, hasil kerja yang berkualitas, disiplin waktu dan kerajinan dalam 

bekerja, serta produktivitas kerja. Pada penulisan laporan Praktek Kerja Lapangan 

yang berjudul “Proses pembuatan dokumen invoice dan packing list dalam penjualan 

ekspor batu bara di PT Bukit Asam (Persero) Tbk.” penulis dapat menyimpulkan 

bahwa untuk meningkatkan penjualan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. selain menjual 

batu bara kedalam negeri, PT Bukit Asam (Persero) Tbk. menjual hasil produksi batu 

bara ke luar negeri dengan menggunakan penjualan ekspor tidak langsung, system 

pembayaran ekspor di PT Bukit Asam (Persero) Tbk.  mengunakan Letter of Credit 

dikarenakan; 

1. Memberi rasa aman bagi PT Bukit Asam (Persero) Tbk. sendiri dan 

mendapatkan kepastian akan pembayaran barang ekspor setelah adanya 
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penyerahan dokumen sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan 

dalam Letter of Credit. 

2. Bagi importir, mendapatkan kepastian akan barang yang dibeli.  

3. Berkurangnya resiko yang dihadapi oleh kedua belah pihak karena adanya 

peranan bank yang terlebih dulu memeriksa dokumen-dokumen di dalam 

Letter of Credit dan bank akan menolak dokumen yang tidak sesuai dengan 

persyaratan Letter of Credit.  

4. Importir dapat mencantumkan  syarat-syarat untuk pengamanan yang harus 

dipatuhi oleh eksportir agar dapat menarik uang dari LC yang tersedia 

Selain itu dalam LC terdapat permintaan buyer yaitu dokumen-dokumen pelengkap 

salah satunya yaitu dokumen invoice dan packing list dimana yang membuat adalah 

eksportir atau PT Bukit Asam (Persero) Tbk. dalam pembuatan dokumen invoice dan 

packing list PT Bukit Asam (Persero) Tbk. belum sepenuhnya sesuai dengan 

Standard Operating Procedure (SOP) dikarenakan sebagai berikut. 

1. Terjadi kesalahan dan tidak tertulisnya nomor invoice dan packing list 

2. Pengetikan alamat importir yang terkadang tidak sama dengan  LC 

3. Terjadinya kesalahan dalam penjumlahan dari harga per ton x quality barang 

yang dipesan 
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5.2  Saran 

Saran yang dapat peneliti sampaikan pada laporan kerja praktek ini adalah: 

1. Pada saat kapal ekpor datang di hari libur (sabtu dan minggu), kapal harus 

menunggu persetujuan untuk dimuat di hari jam kerja (senin-jum’at). 

Sebaiknya untuk kantor bea dan cukai beroperasi setiap hari untuk 

pemberitahuan pemuatan barang ekspor agar kapal dapat segera dilakukan 

pemuatan, karena dapat mengakibatkan keterlambatan kapal untuk berangkat 

dan sampai ke konsumen. 

2. Sebaiknya  dilakukan pengecekan berulang kali oleh kuasa kantor PT Bukit 

Asam (Persero) Tbk. agar tidak terjadi kesalahan pengisian invoice dan  

packing list yang mengakibatkan keterlambatan dalam pengiriman ekspor 

batu bara. 

3. PT Bukit Asam (Persero) Tbk. hendaknya dapat memberikan pelatihan 

kepada karyawan pembuat invoice dan paking list mengenai tata cara 

pengisian yang baik dan benar. 

 

 


